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Anders Almgren (S)
ANSLAG/BEVIS
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§ 141
Val av justerare och beslut om tid och plats
för justering av protokollet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerare

att

utse Anders Almgren (S) till justerare

att

justeringen sker omedelbart.
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§ 142

Godkännande av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

godkänna föredragningslistan.
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§ 143
Lunds kommuns åtgärder i syfte att lindra
konsekvenser av Coronaviruset för företagare och
föreningar
Dnr KS 2020/0300

Sammanfattning
Coronaviruset (covid-19) medför stora utmaningar för samhället.
Det innebär att de utifrån ett myndighetsperspektiv mest
samhällskritiska insatserna behöver prioriteras. Lunds kommun gör
förebyggande och förberedande åtgärder i arbetet med
coronaviruset. Kommunen utgår från ansvariga myndigheters
bedömningar och rekommendationer.
Lunds kommun beslutade den 23 mars 2020 om ett första
åtgärdspaket. Lunds kommun ser nu att fler åtgärder krävs för att
hantera den stora samhällsutmaningen som Coronaviruset (covid19) innebär.
De åtgärder som föreslås i Lunds kommun omfattar hela
kommunkoncernen, den kommunala förvaltningsorganisationen och
de kommunala bolagen, för ett enhetligt agerande från Lunds
kommun.
Frågorna har initierats av breda politiska samtal.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU den 20 april 2020 § 152 Lunds kommuns
åtgärder i syfte att lindra konsekvenser av Coronaviruset för
företagare och föreningar
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2020
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2020

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Anders Almgren (S), Helena Falk (V), Jan Annerstedt (FNL) och
Hedvig Åkesson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen som tillägg
beslutar
att prövningen efter ”affärsmässiga principer” när de gäller
hyresnedsättningen inte bara ska innebära att näringsidkaren lägger

Justerare
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fram belägg för att omsättningen har gått ner ett visst antal procent,
utan kommunen ska också i varje enskilt fall kunna göra tydligt att
det är lönsammare för kommunen, kortsiktigt eller långsiktigt, att ge
hyresnedsättning än att inte göra det.
(att-satserna som ska beslutas i kommunfullmäktige)
att torghandel ska vara avgiftsfri från den 1 april till och med den 30
juni 2020: avslag.
att uppställningsplats för Food trucks ska vara avgiftsfri från den 1
april till och med den 30 juni 2020: avslag.
att timparkering sänks till 2 kronor/timme för gatuparkering inom
sjukhusområdet till och med den 30 juni 2020:
avslag på denna att-sats och ersätts istället med:
att Lunds kommun ska erbjuda Region Skåne att deras personal, mot
uppvisade av intyg, parkerar gratis inom sjukhusområdet till och
med den 30 juni 2020.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Lina Olsson (S),
Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk
(V) röstar ja.
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 12 ja-röster och 1 nej-röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med
Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

torghandel ska vara avgiftsfri från den 1 april till och med den
30 juni 2020

att

uppställningsplats för Food trucks ska vara avgiftsfri från den 1
april till och med den 30 juni 2020

att

timparkering sänks till 2 kronor/timme för gatuparkering inom
sjukhusområdet till och med den 30 juni 2020.

Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra åt kommunkontoret att i samarbete med berörda
förvaltningar kontakta hotell och andra utsatta branscher med
tillfälligt övertalig personal, om att möjliggöra vikariat för
tjänstledig och friställd personal. Vid överenskommelse om
anställning gäller gängse typ av överenskommelse mellan
arbetstagare och kommunen

att

ge berörda nämnder och kommunala bolag i uppdrag att under
perioden 1 april 2020 till och med 30 juni 2020 efter en
individuell prövning ge hyresnedsättning med 50% för de
näringsidkare inom krisdrabbade branscher som hyr lokaler av
kommunen. Prövning ska ske utifrån affärsmässiga principer

att

ge servicenämnden ett tilläggsanslag under 2020 om 1 100 000
kr för att kompensera intäktsbortfall till följd av
Coronapandemin

att

finansiera tilläggsanslagen via kommunstyrelsens reserverade
medel.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 143/01.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser

Justerare
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§ 144
Stängning av Stadsparken på Valborg på
grund av Corona
Dnr KS 2020/0381

Sammanfattning
Dagarna kring siste april samlas vanligtvis uppemot 30 000 personer
i centrala delar och Stadsparken för att ta del av ett spontant
valborgsfirande, varav en stor del är inresande besökare och
studenter. Valborgsfirandet i stadsparken är en spontan tillställning
utan arrangör, och därmed ingen som söker tillstånd, varför polisen
inte har några rättsliga medel att förhindra firandet.
I den rådande situationen behöver åtgärder vidtas för att minimera
valborgsfirandet i Stadsparken för att inte bidra till stora
folksamlingar.
Kommunfullmäktige föreslås besluta stänga av Stadsparken för
besökare den 30 april 2020 samt att ge tekniska nämnden i uppdrag
att genomföra de åtgärder som krävs för att stänga av Stadsparken.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU den 20 april § 153 Stängning av Stadsparken
på Valborg på grund av Corona
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 april 2020

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Karin Svensson Smith (MP), Anders Almgren (S),
Björn Abelson (S), Helena Falk (V), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin
Eriksson (C), Hedvig Åkesson (KD), Jan Annerstedt (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag till den andra att-satsen, och
att den ersätts med
att tekniska nämnden ordnar så att man med hjälp av tillräckligt med
personal, till exempel ordningsvakter, ser till att avstängningen
efterlevs så att instängsling av Stadsparken inte behövs.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (12)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-23

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

stänga av Stadsparken för besökare den 30 april 2020

att

ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra de åtgärder som
krävs för att stänga av Stadsparken.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 144/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ samtycker till stängning av stadsparken i år, men
ifrågasätter formuleringen i andra att-satsen. Det finns gränser för
vilka åtgärder som är rimliga att genomföra.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerare
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§ 145
Sammanträden med kommunstyrelsens
utskott och råd under Corona-krisen
Dnr KS 2020/0305

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande fattade 2020-03-18 beslut om att
ställa in sammanträden för kommunstyrelsens arbetsgivareutskott,
kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott och kommunstyrelsens
upphandlingsutskott till och med 2020-04-30.
Samtidigt fattades beslut om att under samma tid ställa in samtliga
möten med de råd som kommunstyrelsen inrättat.
Anledningen var att organisationen var hårt belastad med
krishantering på grund av den uppkomna situationen med Corona.
Krisledningsgruppen framförde vid tillfället önskemål om att minska
antalet sammanträden under en tid.
Eftersom organisationen fortfarande arbetar intensivt med frågor
kopplade till den uppkomna krisen kvarstår behovet av att minska
antalet sammanträden. Det är även motiverat utifrån ett
smittspridningsperspektiv .
Föreslås därför att kommunstyrelsen beslutar att ställa in
sammanträden med kommunstyrelsens utskott förutom
kommunstyrelsens arbetsutskott. Detsamma föreslås för de råd som
tillsatts av kommunstyrelsen. Uppehållet föreslås gälla till och med
2020-05-31.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 april 2020
Ordförandebeslut fattat den 18 mars 2020

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen uppmanar råd och
utskott att vara restriktiva med sammanträden tills vidare.
Karin Svensson Smith (MP), Philip Sandberg (L),
Jan Annerstedt (FNL), Camilla Neptune (L), Helena Falk (V),
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Fredrik Ljunghill (M) instämmer i
Anders Almgrens (S) yrkande.
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Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om nämnden kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppmana råd och utskott att vara restriktiva med
sammanträden tills vidare.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna att hon instämmer i
Anders Almgrens (S) yrkande.
Beslut expedieras till:
Berörda utskott och råd

Justerare
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